
 
 

"Paszport do Eksportu" dla producentów z bran ży sportowej  

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz i SportBiznes.pl zapraszają polskich 
producentów z branży sportowej na praktyczne szkolenie "Paszport do Eksportu", które pozwoli 
uzyskać gruntowną wiedzę na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów 
związanych z realizacją działań eksportowych. Szkolenie odbędzie się 17 lutego o godz. 11.00 w sali 
konferencyjnej E2 Targów Kielce podczas wystawy Kielce Sport Zima 2011. 

Celem dofinansowanych przedsięwzięć jest realizacja projektów skierowanych na wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, zintensyfikowanie powiązań  
z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych  
na zagranicznych rynkach oraz zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży 
przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 50% kosztów projektu, a maksymalna 
kwota dotacji może osiągnąć nawet 200 000 PLN. 

Korzyści szkolenia: 

• praktyczna wiedza na temat możliwości pozyskania środków na działania proeksportowe dla 
firm pragnących wejść na nowe rynki lub rozwinąć obecny eksport;  

• zapoznanie się z wymaganiami programu oraz procedurą aplikacyjną; 
• zapoznanie się z działaniami na które można pozyskać dofinansowanie; 
• zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków oraz wymaganiami co do Planu Rozwoju 

Eksportu; 
• zapoznanie się pojęciem innowacji wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
• zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami podczas aplikowania i rozliczania projektu 

na przykładach. 

 
Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, 
specjalizującej się w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych 
UE, w tym także projektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kancelaria Doradztwa 
Gospodarczego jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, organizacji specjalizującej 
się we wspieraniu realizacji inwestycji sportowych.  

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa: 15 lutego 2011 
Ilość miejsc jest ograniczona do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń) 
Wstęp na szkolenie jest bezpłatny 
 
Zgłoszenia prosimy kierować do: 
Mateusz Szczęsny 
Project Manager 
SportBiznes.pl 
tel. + 48 22 498 84 05 
tel.kom. 605 040 529 
mateusz.szczesny@sportbiznes.pl 
 

 



Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

W związku ze zbliżającymi się naborami do Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej” oraz 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Nasza Kancelaria przygotowała specjalną ofertę, dla tych z Państwa, którzy są  
zainteresowani złożeniem takiego wniosku. Osoby zainteresowane ofertą  
prosimy o kontakt telefoniczny: 22 499-51-80 lub mailowy: k.paulewicz@kdg.waw.pl 
 
Zapraszamy Państwa do współpracy. 

!!!!!!!!!  ZMIANA ADRESU BIURA FIRMY !!!!!!!! 

 Szanowni Pa ństwo,  

uprzejmie informujemy, że pocz ąwszy od dnia 1 marca 2011 r. biuro Kancelarii mie ściło si ę 
będzie przy ul. Pilickiej 26 w Warszawie.  

 


